
In 7 tips minder tijd besteden 
aan cursusadministratie

WHITEPAPER

Kon je het maar wegdenken, je cursusadministratie. Wat een werk hè. Je steekt je energie 
liever in het opleiden. Helaas, opleidingenadministratie hoort erbij. Geen paniek, in 
deze whitepaper dringen we jouw administratieve handelingen terug. Coachview heb je 
nog niet nodig. In deze Whitepaper behandelen we juist slimme gratis tools. Heb je dit 
onder controle, dan weet je dat je klaar bent voor een opleidingen administratie tool als 
Coachview. Op naar meer administratieve vrijheid in hoe je opleidt. Veel leerplezier!



Moet jij vele bestanden en programma’s af voor je weet wat de dag brengt? Een actiesysteem waarin je taken kan opvolgen 

met een herinnering is dan een uitkomst. Als je nog niet toe bent aan één systeem dan helpen Outlook, of Google Calendar 

heel goed, of kijk naar projectmanagement software zoals Asana, of Trello. Met al deze programma’s deel je eenvoudig acties 

met je docenten. Weten ook zij waar ze aan toe zijn. Je kan soms meerdere agenda’s maken en die koppelen aan één centraal 

account. Wil jij juist starten vanuit een centrale planning? Kijk dan eens naar Teamweek. Een mooie ‘drag and drop’ tool 

waarin je snel je planning van je docenten kan beheren als je het slim inricht.

Outlook
Via Office365 kun 

gebruik maken van een 

uitgebreide agenda in 

Outlook. Ook online kun je 

met de basisversie al flink 

aan de slag.

Google Calendar
De kalender van Google is 

heel handig om meerdere 

kalenders in te beheren, 

te delen en via drag en 

drop in te stellen. Synct 

naadloos met je telefoon

Asana
Manage taken via deze 

uitgebreide tool. Koppelt 

met je agenda en email. Al 

pretenderen ze je email 

te vervangen. Gratis tot 5 

gebruikers.

Trello
Snel aan de slag met 

boards, Deel ze zelf in van 

te doen, in behandeling, 

tot klaar. Of velen boards 

meer. Jij bent de baas. 

Gratis tot 5 gebruikers.

Teamweek
Al je taken visueel in 

beeldd inclusief resources. 

Denk aan uren, vrije dagen 

en kopieer eenvoudig 

zaken die terugkomen. 

Gratis tot 5 man.

1. CREËER OVERZICHT OP JE HANDELINGEN
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Maak jij ieder mailtje, certificaat, of uitnodiging 

één voor één met de hand? Zet die handelingen de 

deur uit door je te verdiepen in samenvoegvelden. 

Deze magische velden zorgen ervoor dat je uren 

tijd bespaart. Het werkt in Excel, Word én Outlook 

(via Word). Oke, oke Coachview, vertel wat is een 

samenvoegveld? Met een samenvoegveld zet je 

gepersonifieerde gegevens in een geautomatiseerd 

document. Een samenvoegveld ziet er vaak zo uit: 

<een veld>. Een label dat je tussen speciale tekens 

plaatst, die de software dan herkent en vervangt door 

jouw waarde. Een voorbeeld in de mail:

Via je een lijst koppel je nu de juiste gegevens. Dit doe je 

meestal via een .xls of een .csv bestand. Hierin staan de 

koppen die matchen met je samenvoegvelden.

naam

Marcel Kremers

Frank van der Linden

Gekozen opleiding

Workshop Design Thinking

Workshop workflow management

Prijs opleiding

€500,00

€450,00

Email

Marcel at coachview.net

Frank at coachview.net

2. MAAK SJABLONEN MET SAMENVOEGVELDEN

2

Template velden

Hallo <naam> 

Je inschrijving voor de <gekozen opleiding> is 

binnen. We heten je van harte welkom bij Ons 

OpleidingsInstituut. Je ontvangt nog een mail 

over de startdatum en de factuur. 

(kosten: €<prijs opleiding>).

Met vriendelijke groet

Team Ons OpleidingsInstituut.

Rij 1 samengevoegd

Hallo Marcel Kremers

Je inschrijving voor de Workshop Design 

Thinking is binnen. We heten je van harte 

welkom bij Ons OpleidingsInstituut. Je 

ontvangt nog een mail over de startdatum en 

de factuur. 

(kosten: €500,00).

Met vriendelijke groet

Rij 2 samengevoegd

Hallo Frank van der Linden

Je inschrijving voor de Workshop Workflow 

Management is binnen. We heten je van 

harte welkom bij Ons OpleidingsInstituut. Je 

ontvangt nog een mail over de startdatum en 

de factuur. 

(kosten: €450,00).

Met vriendelijke groet

Team Ons OpleidingsInstituut.

Aan: <emailadres>

Aan: Frank at coachview.net

Aan: Marcel at coachview.net

Microsoft Tutorial:bulk emails met samenvoegveldenMicrosoft Tutorial:samenvoegvelden in Word
http://bit.ly/2petcpkhttp://bit.ly/2pw1LdF

http://bit.ly/2petcpk
http://bit.ly/2pw1LdF


3. KIES EEN CENTRALE PLEK VOOR JE ADMINISTRATIE

3Microsoft Tutorial: verwijzen naar cellen in externe Excel bestanden
http://bit.ly/2pwO7Ha

Of je nu in Excel werkt, of opleiderssoftware 

hebt. Overzicht is het geheim achter elke geoliede 

opleidersadministratie. De basis is een systeem waar 

alle benodigde informatie samenkomt. Het doel: in 

één oog opslag zien wat de dag brengt. Dat kan met 

een beetje werk ook in Excel. Een nuttig artikel over 

het koppelen van Excel bestanden.

Heb je een bestaand cursusadministratie 

systeem? Snuffel dan door de koppelingen met 

externe systemen van je aanbieder. Personen 

in je HRM software wil je graag koppelen aan je 

cursusadministratiesysteem. En facturen maken 

vanuit dat centrale systeem is fijn. Ook het betalen 

kun je misschien al regelen vanuit de aanbieder. 

In het ene systeem kun je nu de hele flow volgen.

Excel / spreadsheet Bestaand cursusadministratie

http://bit.ly/2pwO7Ha


Alles voor je klanten uit handen nemen klinkt als 

perfecte service. Alleen wist je dat veel van je klanten 

een aantal processen graag zelf doen? - En dat zien 

als goede service! - Richt je het goed in, dan scheelt 

het jou bergen werk. Een voorbeeld: laat klanten 

direct inschrijven op een opleiding via een relatief 

eenvoudig contactformulier en koppel hieraan het 

liefst een betalingsprovider. Want klanten betalen 

ook het liefst direct. Is het maar geregeld. 

Ook voor jou geregeld 
Jij hoeft niet meer te bellen of alle gegevens compleet 

zijn. Een offerte sturen is verleden tijd, want er is al 

betaald. De factuur handmatig opstellen hoeft ook 

niet meer. Die stuur je na de betaling direct naar de 

klant. Wil je het grondig aanpakken en heb je meer 

budget? Geef de klant dan inzicht via een portaal. 

De gegevens uit de inschrijving komt dan direct op 

de goede plek en bij de goede opleiding terecht. 

De klant kan zelf kijken wanneer de opleiding start, 

certificaten downloaden en de studie resultaten 

inzien. Scheelt een hoop fouten en geeft tijd voor 

belangrijkere dingen. De opleiding verbeteren! 

4. VERBETER SELFSERVICE RONDOM INSCHRIJVEN
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Service volgens 
veel opleiders

Service volgens
(potentiele) 

student

Student kan 
catalogus 

doornemen

student kan 
catalogus 

doornemen

Waarom kan 
ik niet direct 
inschrijven?

Poeh flink 
formulier, maar 

dan ben ik er 
vast vanaf

Direct inzicht 
in verhouding  

van je vraag en 
aanbod

Hopelijk bellen 
ze op een ge-

schikt tijdstip. 
Dan kan het van 

mijn todolist

Weet ik het 
heel zeker? Ja. 
Dit moeten we 
gewoon doen

Het geld is bin-
nen. Alleen als 
wij annuleren  
kom ik in actie

Oja, die factuur. 
Ik moet goed 

oppassen dat ik 
die niet vergeet 

te betalen

Alles klopt. Die 
kan het archief 

in. Mooi. En 
weer door

En nu wachten 
tot de opleiding 

start

Student hoeft 
alleen een mail 
met de keuze te 

sturen

Student schrijft 
direct in op

een opleiding

Servicedesk 
belt voor extra 

gegevens

Student kan 
direct na in-

schrijfformulier 
betalen

Vlak voor 
de opleiding 

sturen we een 
factuur

De factuur 
ontvangt de 

student binnen 
5 minuten

)

)
)

Student

Student

Jij



5. MAAK PROCESSEN UNIFORM
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Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel. En terecht. Het 

geeft alleen wel administratieve rompslomp. Hoe komt nou? 

Het zijn de uitzonderingen op je standaardproces. Denk aan 

maatwerk kortingen en aparte vormgeving van certificaten. 

Deze zijn niet te automatiseren, hoe je ook werkt. Kijk eens 

kritisch of die uitzondering in het proces écht bijdraagt aan 

de band met de klant. Vaak blijkt de handeling overbodig. 

Toets het zo: verbetert een bepaalde manier van factureren, 

of benaderen niet direct de persoonlijke relatie? Schrap het 

dan uit het proces. Draagt het wel bij: maak het uniform. Het 

scheelt je vele uren werk. Denk agile  en maak je als opleiders 

administratie voor de rest overbodig. 



Koppelen zonder administratiesysteem.
Je hebt niet altijd specialistische opleidersoftware als Coachview nodig 

om zaken te koppelen. Je kunt nu al je e-learningpakket koppelen aan een 

betaalprovider, zodat klanten direct afrekenen. De betaalprovider kun je 

weer koppelen aan je boekhoudpakket. (En anders de bankrekening wel waar 

je die aan koppelt.)  Ook een website praat vaak snel met een CRM pakket als 

SalesForce, of Hubspot. Liggen er geen directe connecties met de aanbieder 

kijk dan eens via Zapier of je het kunstmatig voor elkaar krijgt. Zij koppelen 

via een open standaard. Zie jij al kansen?

6. KOPPEL SYSTEMEN WAAR MOGELIJK 
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Koppelen met administratiesysteem.
Voorkom dubbele invoer! Want dat is inneficient en foutgevoelig. Koppelen 

is in een tijd met verschillende ‘best of breed’ aanbieders een must. De een 

is goed in content-verspreiding, de ander in het boekhoudgedeelte en weer 

de ander in de organisatie van het geheel. Best of breed? Dat is zorgen dat 

je in een specifiek onderwerp heel goed bent. Zo is Coachview bijvoorbeeld 

heel goed in de automatisering van je opleidersadministratie en ontwikkelen 

we bewust geen e-learning platform. Zo worden we in één ding heel goed, 

dan dat we heel veel dingen een beetje kunnen.

Digitale bruggen bouwen met Zapier
https://zapier.com

Betaal
provider

CRM software

Toggl Time
Tracking

E-learning
software

HRM
Software

Centraal
Cursus

administratie

Google
Calendar

Boekhoud
Software

HRM
Software

Boekhoud
software

Betaal
provider

CRM
software

Google / Out-
look Cal

E-learning
software

https://zapier.com


7. VIA MARKTPLAATS-IDEE DOCENTEN IN SCHAKELEN
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We zien dat in veel organisaties docenten per stuk 

worden benaderd of ze een opleiding kunnen draaien. 

Als je het omdraait bespaart je dat echter veel tijd. 

Hoe pak je dat aan? Richt je docentenpoule in als een 

marktplaats. Stel je wilt een BHV opleiding plannen. 

En je hebt daarvoor één EHBO docent nodig. Je hebt 

er 20 op je bellijst staan. Nu kun je ze allemaal afgaan, 

net zolang je beet hebt. Je kunt deze groep ook 

verzamelen in een contactpersonen groep en ze in 

één keer een mailing sturen. De eerste die akkoord gaat, 

kan de klus doen. De rest kan je via een eenvoudige 

email (automatisch) bedanken voor de moeite. 

Slimmer vanaf poule met 3 docenten
Zoals je in het model ziet, loont dit al bij een poule 

van meer dan 3 docenten. Je kunt de anderen 

eenvoudig anoniem afzeggen door te mailen via 

samenvoegvelden, of het automatiseren vanuit je 

CRM systeem.

Je start een 
nieuwe opleiding. 

een freelance 
docent is nodig.

Je start een 
nieuwe opleiding. 

een freelance 
docent is nodig.

Docent 1
bellen

Alle docenten 
een email 

sturen

Bevestigen 
docent uit 

selectie

Alle andere 
bedanken

Docent 2
bellen

Docent 3
bellen

Docent 4
bellen

Docent 5
bellen

Kan
wel

Klaar

Klaar

Klaar
Klaar

Klaar

Klaar

Kan
wel

Kan
wel

Kan
wel

Kan
wel

Kan
niet

Kan
niet

Kan
niet

Kan
niet

Kan
niet



Gun jezelf vrijheid in hoe je opleidt

Laat ons weten wat je van deze whitepaper vindt
Geinspireerd door onze tips? Laat het ons weten. We willen je continu meer vrijheid bieden in 

hoe je opleidt. Voor jou en alle andere opleiders, klant, of geen klant.

Wil jij liever grotere stappen zetten dan de tips in deze whitepaper? Kijk dan eens rustig op 

coachview.net of onze opleidingssoftware jouw wens vervult. Kleine organisaties besparen 

via ons al snel 1 FTE  per jaar aan administratieve handelingen, laat staan wat we voor grote 

organisaties realiseren. Geloof jij in eerst zien, dan geloven? Groot gelijk. We geven graag een 

vrijblijvende demo op jouw verzoek. En zijn we niet wat je zoekt? Even goede vrienden.

Zet jij liever flinke stappen vooruit met 
opleiderssoftware? Kijk dan eens op 
Coachview.net of we je wens vervullen.


